Brno, 16. května 2017

Všeobecná ustanovení.
1. Řízení

Řídí Výkonný výbor Jihomoravského krajského kuželkářského svazu prostřednictvím
své Sportovně technické komise.

2. Pořadatel

Pořadatelem každého vzájemného utkání je kuželkářský oddíl či klub uvedený v
rozlosování na prvním místě.

3. Struktura

Bude určena na základě počtu přihlášených družstev.

4. Účastníci

Budou zveřejněni v rozlosování po obdržení přihlášek a rozhodnutí o zařazení družstev
do jednotlivých skupin.

5. Termíny a
rozlosování

Termíny a rozlosování budou uvedeny v příloze „Rozlosování soutěžního ročníku“
tohoto rozpisu.
Hracím dnem krajského přeboru dorostu pro obě části kraje je neděle. Začátky utkání
jsou stanoveny v 10.00 hod. Vzhledem k vytíženosti kuželny a s přihlédnutím
k oprávněným požadavkům zúčastněných družstev může být stanoveno i jinak.

6. Úhrada

V podzimní i jarní části soutěží hradí organizační a technické náklady včetně nákladů
na rozhodčí pořádající oddíl. Náklady družstev hradí vysílající oddíl.

Technická ustanovení.
7. Předpis

Hraje se podle platných Sportovně technických předpisů kuželkářského sportu, pokud
tento rozpis některou jejich pasáž nemění, dle tohoto rozpisu a případných jeho změn a
doplňků.

8. Systém

Bude stanoven na základě počtu přihlášených družstev.

9. Bodové
hodnocení

Dle čl.17 Soutěžního řádu – Mezinárodní hodnocení utkání dvou družstev (čtyřbodové).

10. Startují

V KP dorostu mohou startovat dorostenci, dorostenky, starší žáci a starší žákyně, kteří v
soutěžním roce, tj. v období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018, dosáhnou věku minimálně 13
a maximálně 18 let.

11. Povinnosti

Domácí družstvo odevzdá rozhodčímu svoji sestavu nejpozději 10 minut před stanoveným začátkem zápasu. Rozhodčí ji poskytne hostujícímu družstvu, které na jejím
základě před začátkem zápasu předá rozhodčímu svoji sestavu.
Utkání musí rozhodčí zahájit nástupem obou družstev, v případě, že není rozhodčí,
nástup řídí vedoucí domácího družstva.
Oddíl zašle STK Jihomoravského krajského kuželkářské svazu, na adresu příslušného
vedoucího soutěže (viz bod 12 tohoto rozpisu) nejpozději do 31. srpna 2017 pro
podzimní a do 31. prosince 2017 pro jarní část řádně vyplněnou soupisku v jednom
vyhotovení. Na soupisce musí být uveden vedoucí družstva a u hráče datum narození a
platnost registračního průkazu. Pokud tak oddíl pro jarní část neučiní, vstupuje
v platnost ustanovení čl.12, odst.6 Pravidel.
Potvrzená soupiska se zpět oddílům nevrací. Vedoucí soutěže ji vhodným způsobem
zveřejní.
Každé družstvo je povinno si zajistit elektronickou poštu pro příjem zpravodajů
soutěže. Zpravodaj soutěže je oficiálním dokumentem pro styk řídícího orgánu s oddíly
(družstvy).

12. Vedoucí soutěže

Skupina sever
Jindřich SVOBODA
Skupina jih
Zbyněk BÁBÍČEK

13. Povinnosti
pořádajícího
oddílu

mobil: 737 363 073
mail: jmkuzelky@email.cz
mobil: 723 812 530
mail: jmkuzelky@email.cz

a) Pořádající oddíl je povinen zajistit pro členy hostujícího družstva v areálu kuželny
nebo v její blízkosti občerstvení.
b) Pořádající oddíl je povinen vyplnit nebo importovat zápis z utkání ve svém účtu na
stránce http://vysledky.kuzelky.cz/admin po utkání nejpozději do 6 hodin po
plánovaném začátku utkání. Zápisy na formuláři Excel se už vedoucímu soutěže
neposílají, ale mohou dále sloužit jako oficiální doklad k podpisu, kde není na
kuželně připojení k internetu. Jinak pro kontrolu slouží po ukončení zápasu
vytisknuté zápisy minimálně ve dvou provedeních z výše uvedené stránky, které
zástupce domácího oddílu předloží ke kontrole a podpisu rozhodčímu a vedoucím
družstev.
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V případě nesplnění těchto podmínek hrozí oddílu družstva pokuta minimálně 200,Kč, při opakovaném porušování se pokuta vždy zdvojnásobuje. Jestliže oddíl pokutu
neuhradí na účet JmKKS do data stanoveném vedoucím soutěže, může být družstvo
potrestané zastavením sportovní činnosti.
c) Pořádající oddíl je povinen archivovat originál zápisu do skončení celé sezóny, tj. do
30. 6. 2018.
14. Rozhodčí

K utkáním KP dorostu bude kvalifikovaný rozhodčí delegován domácím družstvem.

15. Námitky

Dle ustanovení článků 43 až 47 Správního a disciplinárního řádu.

16. Start
náhradníka

Dle ustanovení článku 16 Pravidel.

17. Změny na
soupisce

Dle ustanovení článku 12 Pravidel.

18. Vybavení
kuželny

a) Kuželna je vybavena v souladu s ustanovením článku 10 Pravidel.
b) Signalizace přešlapů, pokud je k dispozici, musí být provozuschopná – v případě
poruchy se signalizace vypne jen na té dráze, kde není funkční.
c) ASK a s ním spojená automatika, kromě časomíry a totalizátoru, musí být
provozuschopná.
d) Při utkání musí být dosažitelný pracovník technického dozoru.
e) Všichni účastníci krajského přeboru dorostu jsou povinni mít při utkání na
kuželně k dispozici „žákovské“ koule o průměru 15 cm v minimálním počtu 4
koule pro dvě dráhy. Tyto koule jsou povinni použít při startu všichni žáci.

19. Postup

Ze soutěže se nepostupuje. Do 1.ligy je třeba se přihlásit.

20. Sestup

Ze soutěže se nesestupuje.

21. Zařazení do
soutěží

a) Obecně platí, že počet družstev jednoho oddílu ve stejné soutěži není omezen.
b) O zařazení družstev do soutěže rozhoduje s konečnou platností VV Jihomoravského
krajského kuželkářského svazu.

22. Různé

a) Družstvo, které se bez závažného důvodu nedostaví k utkání, bude potrestáno
pokutou ve výši minimálně 300,- Kč.
b) Družstvo odpovídá za provinění svých hráčů. V případě neoprávněného startu hráče
budou družstvu, za které tento hráč v utkání nastoupil, odečteny v konečné tabulce
dva body.
c) Odložení termínu utkání bez souhlasu vedoucího soutěže, bude potrestáno
kontumací v neprospěch pořádajícího oddílu.
d) Družstva nebo oddíly, které nesplní povinnost uloženou tímto rozpisem, či jinak se
proviní proti Sportovně technických předpisům kuželkářského sportu, budou
potrestány pokutou minimálně ve výši 200,- Kč.
e) S družstvem, které na vlastní žádost odstoupí ze soutěže po závazné přihlášce,
může být zahájeno disciplinární řízení.
f) O udělování pokut rozhodne vedoucí příslušné soutěže nebo předseda STK
Jihomoravského krajského kuželkářského svazu. Rozhodnutí o uložení pokuty,
termín a způsob jejího uhrazení zveřejní vedoucí ve Zpravodaji příslušné soutěže.
g) Ve všech oblastech, které nejsou upraveny tímto rozpisem nebo jeho případným
doplňkem, se postupuje dle platných Sportovně technických předpisů.

V Brně dne 16. května 2017

Předseda VV JmKKS – Vladimír Tlamka

Předseda STK JmKKS – Zbyněk Bábíček
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